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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. szeptember 19-én  megtartott üléséről. 
 
Ülés helye:  Pirtó, Művelődési Ház 
  Pirtó, Dózsa György u.18. 
    
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 7 fő, így a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Ferenc Pirtó  polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Nagy Ferenc személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 7 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
N A P I R E N D :  
 

1. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

2. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalan Szálló térítési díj csökkentése 
3. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalan Szálló házirendjének módosítása 
4. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16 pályázati 

felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 
5. Egyebek 

 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy szervezeti változás nem történt, a fogyatékosok bentlakásos intézménye 
átkerült a Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Főigazgatóság fenntartásába, így azt ki 
kellett venni a szervezeti és működési szabályzatból. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
28/2016.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halas Többcélú 
Kistérségi Tanács Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 28/2016. HTKT hat. (09.19.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalan Szálló térítési díj 
csökkentése 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy elég nagymértékben emelkedett a hajléktalan szálló térítési díja az elmúlt 
években, tehát tíz év alatt megháromszorozódott, miközben az ellátási körülmények jelentősen 
nem változtak. Összehasonlították más települések térítési díjaival és kiderült, hogy 
Kiskunhalason kiugróan magas a térítési díj, ahhoz viszonyítva, hogy 15 fős szobákban 
laknak. Voltak felújítások, de ez a zsúfoltságot nem szűntette meg, és talán indokolatlannak 
számít a havi 18 000 Ft-os térítési díj. Tekintettel arra, hogy nem látnak bele a lakók 
jövedelmébe, arra a következtetésre jutottak, hogy ha csökkentenék a térítési díjat egy 
megfizethető mértékűre, ami egyébként arányában is áll a szolgáltatás minőségével, akkor 
talán nagyobb térítési díj bevételre is szert tudnának tenni. Halason egyébként is probléma, 
hogy a hajléktalanok közül sokan inkább az utcán lakatlan ingatlanokat választanak 
lakóhelyüknek. Ezzel talán be tudnák csalogatni a hajléktalanokat az utcáról, mivel ez is cél 
lenne, hogy gondoskodni tudjanak róluk, és akkor a közterületen tartózkodó személyeket sem 
zaklatnák.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
29/2016.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Halas Többcélú 
Kistérségi Tanács Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi hajléktalan szállóján a 2016. 
október 1. napjától a térítési díj összege havonta 9 000 Ft legyen. 
 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 
 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 29/2016. HTKT hat. (09.19.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalan Szálló házirendjének 
módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy ez év április elején tartott ellenőrzést az Országos Rehabilitációs Központ, a 
jegyzőkönyv nyár vége felé érkezett meg hozzájuk. Azt kifogásolták, hogy a Hajléktalan Szálló 
házirendje nem tartalmaz bizonyos olyan elemeket, amiket szerintük tartalmaznia kellene, 
illetőleg nem kellő részletességgel van kifejtve, például kapcsolattartás rendje, az intézménybe 
bevihető tárgyak köre. Ezeket megtették most és egységes szerkezetbe foglalták a házi rendet. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
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30/2016.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halas Többcélú 
Kistérségi Tanács Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi hajléktalan szállójának 
házirendjét 2016. október 1. napi hatálybalépéssel. 
 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 
 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 30/2016. HTKT hat. (09.19.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16 
pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy az iskolákban és óvodákban már eddig is ismert ifjúságvédelmi illetve 
gyermekvédelmi felelősöknek a szerepének visszahozása az intézményekbe. Annyiban, hogy 
régebben, míg ezek az oktatási intézmények munkatársai voltak bizonyos óraszámban, most a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai lennének. A pályázat úgy került kiírásra, 
hogy 1500 gyermekeként tudna a központ egy-egy ilyen segítő állásra pályázni. Egy segítő 
akár több intézményben is meg kell majd, hogy jelenjen. Előnye. hogy közvetlenül a probléma 
azonnal eljut a segítőhöz, illetve ez által legalább kettő státusszal tudnák növelni központ 
munkatársainak a létszámát a pályázat keretében. A pályázat elsősorban Kiskunhalast célozza 
meg, de járási szintű a pályázat és legalább két települést be kell vonni. A nehézséget az adja, 
hogy mivel gyermek számokként tudnak pályázni egy-egy munkatárssal, ezért fontos az, hogy 
azokat az iskolákat vagy intézményeket találjuk meg, ahol valóban van probléma. Elsősorban 
Kisszállást és Tompát keresnék meg, hiszen ott nagyobb létszámú gyermek intézmények 
vannak, tehát oda van értelme kimenni egy fél napra, tudja magával hozni a létszámot. A 
többi polgármester urat is szeretné megszólítani, ha úgy gondolják, hogy részt vennének 
ebben, akkor azt jelezzék felé. 100 %-os a pályázat finanszírozása és az intézményre nézve két 
év a kifutási idő és további két év fenntartást igényel. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
31/2016.HTKT hat. 
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16 pályázati felhívásra 
beadandó pályázat engedélyezése 
 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ pályázatot nyújtson be az 
„Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16” című 
pályázati felhívásra azzal, hogy a fenntartási időszakban az ehhez szükséges fedezetet 
Kiskunhalas Város Önkormányzata biztosítja a 218/2016 számú határozata alapján. A 
pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a 
40.000.000 Ft-ot, azaz negyven millió forintot. 
 

2. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, akadályoztatása esetén az Alelnököt, 
hogy az EFOP-3.2.9-16 azonosító számú pályázat benyújtásával kapcsolatos 
dokumentációkat aláírja és az egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:  Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
              Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 31/2016. HTKT hat. (09.19.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Simon István: 
Kéri, a társulást, hogy tegyenek javaslatot a Gép Károlyné Díjra. Ennek a beadási határideje 
szeptember 30. lenne, és mint minden évben az októberi ülésen döntenének róla. 
 
Juhász György: 
Kisszálláson most köszönnek el, Horváthné Marikától, őt javasolná a díjra. 
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Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja.  

 
 

K.m.f.  
 
 
 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                Elnök 
 
 
 
      /: Nagy Ferenc :/ 
      Jegyzőkönyv hitelesítő  
 


